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צו יבוא חופשי )תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	היבוא	והיצוא	]נוסח	חדש[,	התשל"ט-11979,	אני	 	

מצווה	לאמור:

בסעיף	3)ג()2(	לצו	יבוא	חופשי,	התשס"ט-22008	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	אחרי	"הבריאות"	 	�1
משרד	 	- )להלן	 בדרכים	 והבטיחות	 התחבורה	 במשרד	 המוסמכת	 "והרשות	 יבוא	

התחבורה("�

	בתוספת	הראשונה	לצו	העיקרי	-	 �2
	פרט	09�63	-	יימחק; )1(

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	01�87	יבוא: )2(

טור	ג'טור	ב'

ביבוא	 לרבות	 המכס	 בתעריף	 "כמצוין	
אישי	ולמעט	טרקטורון	כהגדרתו	בתקנות	

התעבורה,	התשכ"א-31961�

משרד	החקלאות	-	המרכז	לסחר	חוץ"

	במקום	האמור	בטור	ב'	לצד	פרט	מכס	03�87	יבוא: )3(

טור	ב'

"ביבוא	מסחרי	-	למעט	קלנועית	וטרקטור	
משא,	כהגדרתם	בתקנות	התעבורה;

ביבוא	אישי	-	למעט	דגמי	רכב	המאושרים	
השניה,	 בתוספת	 כמפורט	 חופשי	 ביבוא	
ולמעט	קלנועית,	טרקטורון	וטרקטור	משא,	
ובהתאם	 התעבורה,	 בתקנות	 כהגדרתם	
לזמן	 מזמן	 המתעדכנות	 נוהל	 להוראות	
ושירותי	 הרכב	 באגף	 לעיון	 והנמצאות	

תחזוקה	במשרד	התחבורה�"

	בתוספת	השניה	לצו	העיקרי	- �3
	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	10�27	יבוא: )1(

טור	ג'טור	ב'

"טרפנטין	וממסים	אחרים	באריזה	
קמעונית;

אישור	ת"ר	2302אישור	ת"ר	221

אישור	ת"ר	5201"מדליק	פחם�

	במקום	פרט	מכס	02�34,	פעמיים,	יבוא: )2(

טור	ג'טור	ב'טור	א'

אישור	ת"ר	438אבקת	כביסה;"*02�34

אישור	ת"ר	139נוזל	לניקוי	ידני	של	כלי	אוכל;

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	625� 1

	ק"ת	-	שיעורי	מק"ח,	התשס"ט,	עמ'	16	ועמ'	220� 2

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 3

תיקון	סעיף	3

תיקון	התוספת	
הראשונה

תיקון	התוספת	
השניה
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טור	ג'טור	ב'טור	א'

פותח	סתימות	בצנרת	באריזה	
קמעונית;

אישור	ת"ר	2250

תמיסת	נתקן	תת–כלוריתי	
)אקונומיקה(	באריזה	קמעונית;

אישור	ת"ר	261

תכשירים	לניקוי	תנורים	ולהסרת	
שומנים	לשימוש	ביתי	באריזה	

קמעונית	והנתונים	לריסוס	
;AEROSOL	בשיטת

אישור	ת"ר	742אישור	ת"ר	4272

תכשירים	לניקוי	תנורים	ולהסרת	
באריזה	 ביתי	 לשימוש	 שומנים	

קמעונית;

אישור	ת"ר	4272

אישור	ת"ר	1417אבקה	וטבליות	למדיח	כלים;

רצפה	 חלונות,	 לניקוי	 חומרים	
כביסה	 תכשירי	 אוכל,	 וכלי	
ומרכך(	 טבליות	 ג'ל,	 )שמפו,	

באריזה	קמעונית;

אישור	ת"ר	2302

מטבח,	 מכשירי	 לניקוי	 חומרים	
מבשם	 ושטיחים,	 סניטרים	 כלים	
שטיחים	 טקסטיל,	 מוצרי	 ומרענן	
קמעונית	 באריזה	 ונעליים	
בשיטת לריסוס	 והנתונים	

;AEROSOL	

אישור	ת"ר	742אישור	ת"ר	2302

מטבח,	 מכשירי	 לניקוי	 חומרים	
מבשם	 ושטיחים,	 סניטרים	 כלים	
שטיחים	 טקסטיל,	 מוצרי	 ומרענן	

ונעליים	באריזה	קמעונית�

אישור	ת"ר	2302"

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	1090�19�39	יבוא: )3(

טור	ג'טור	ב'

"טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	בצבעים	אדום-לבן	מהסוג	

המשמש	לכלי	רכב;

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

ג'	 בחלק	 	28 בפרט	 לדרישות	 	התאמה	 א�
בתוספת	השניה	לתקנות	התעבורה�	

	אישור	ת"ר	341� ב�

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	רטרו-רפלקטיביים	בצבע	
אדום	או	צהוב	או	מחזירי	אור	

רטרו-רפלקטיביים	בצבעים	
אדום-צהוב	מהסוג	המשמש	

לסימון	אחורי	בכלי	רכב

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

	התאמה	לתקנות	383א	עד	383י	לתקנות	 א�
התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381
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	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	1000�20�39	יבוא: )4(

טור	ג'טור	ב'

מפוליאתילן	 ושרוולים	 "יריעות	
המיועדים	 בחקלאות	 לשימוש	
לחיפוי	קרקע	ולמנהרות	נמוכות;

אישור	ת"ר	821

לאיטום	 אי-פי-די-אם	 יריעות	
גגות;

אישור	ת"ר	1430

מחזירי	 זוהרים	 וסרטים	 טבלאות	
מהסוג	 אדום-לבן	 בצבעים	 אור	

המשמש	לכלי	רכב;

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

ג'	 בחלק	 	28 בפרט	 לדרישות	 	התאמה	 א�
בתוספת	השניה	לתקנות	התעבורה�

	אישור	ת"ר	341� ב�

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	רטרו-רפלקטיביים	בצבע	
אדום	או	צהוב	או	מחזירי	אור	

רטרו-רפלקטיביים	בצבעים	
אדום-צהוב	מהסוג	המשמש	

לסימון	אחורי	בכלי	רכב�

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

	התאמה	לתקנות	383א	עד	383י	לתקנות	 א�
התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	2000�20�39	יבוא: )5(

טור	ג'טור	ב'

יריעות	אי-פי-די-אם	לאיטום	
גגות;

אישור	ת"ר	1430

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	בצבעים	אדום-לבן	מהסוג	

המשמש	לכלי	רכב;

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

ג'	 בחלק	 	28 בפרט	 לדרישות	 	התאמה	 א�
בתוספת	השניה	לתקנות	התעבורה�

	אישור	ת"ר	341� ב�

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	רטרו-רפלקטיביים	בצבע	
אדום	או	צהוב	או	מחזירי	אור	

רטרו-רפלקטיביים	בצבעים	
אדום-צהוב	מהסוג	המשמש	

לסימון	אחורי	בכלי	רכב�

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

	התאמה	לתקנות	383א	עד	383י	לתקנות	 א�
התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	3000�20�39	יבוא: )6(
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טור	ג'טור	ב'

זוהרים	מחזירי	 "טבלאות	וסרטים	
מהסוג	 אדום-לבן	 בצבעים	 אור	

המשמש	לכלי	רכב;

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

ג'	 בחלק	 	28 בפרט	 לדרישות	 	התאמה	 א�
בתוספת	השניה	לתקנות	התעבורה�

	אישור	ת"ר	341� ב�

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	רטרו-רפלקטיביים	בצבע	
אדום	או	צהוב	או	מחזירי	אור	

רטרו-רפלקטיביים	בצבעים	
אדום-צהוב	מהסוג	המשמש	

לסימון	אחורי	בכלי	רכב�

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

	התאמה	לתקנות	383א	עד	383י	לתקנות	 א�
התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	4000�20�39	יבוא: )7(

טור	ג'טור	ב'

לאיטום	 אי-פי-די-אם	 "יריעות	
גגות;

אישור	ת"ר	1430

מחזירי	 זוהרים	 וסרטים	 טבלאות	
מהסוג	 אדום-לבן	 בצבעים	 אור	

המשמש	לכלי	רכב;

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

ג'	 בחלק	 	28 בפרט	 לדרישות	 	התאמה	 א�
בתוספת	השניה	לתקנות	התעבורה�

	אישור	ת"ר	341� ב�

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	רטרו-רפלקטיביים	בצבע	
אדום	או	צהוב	או	מחזירי	אור	

רטרו-רפלקטיביים	בצבעים	
אדום-צהוב	מהסוג	המשמש	

לסימון	אחורי	בכלי	רכב�

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

	התאמה	לתקנות	383א	עד	383י	לתקנות	 א�
התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרטי	מכס	5000�20�39,	9200�20�39	עד	9900�20�39	 )8(
יבוא:

טור	ג'טור	ב'

זוהרים	מחזירי	 "טבלאות	וסרטים	
מהסוג	 אדום-לבן	 בצבעים	 אור	

המשמש	לכלי	רכב;

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

ג'	 בחלק	 	28 בפרט	 לדרישות	 	התאמה	 א�
בתוספת	השניה	לתקנות	התעבורה�

	אישור	ת"ר	341� ב�
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טור	ג'טור	ב'

טבלאות	וסרטים	זוהרים	מחזירי	
אור	רטרו-רפלקטיביים	בצבע	
אדום	או	צהוב	או	מחזירי	אור	

רטרו-רפלקטיביים	בצבעים	
אדום-צהוב	מהסוג	המשמש	

לסימון	אחורי	בכלי	רכב�

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	
הטבלאות	והסרטים	הזוהרים	בתנאים	אלה:

	התאמה	לתקנות	383א	עד	383י	לתקנות	 א�
התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381

	אחרי	פרט	מכס	03�41	יבוא: )9(

טור	ג'טור	ב'טור	א'

אישור	ת"ר	873"ילקוטי	תלמידים�"1000�02�42

	אחרי	פרט	מכס	03�41	יבוא:	 )10(

טור	ג'טור	ב'טור	א'

סימון	לפי	צו	סימון	טובין	בגדים	משומשים09�63
וסימון	"משומש""

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	9998�16�76	יבוא: )11(

טור	ג'טור	ב'

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	"לוחיות	זיהוי	לכלי	רכב;
הלוחיות	בתנאים	אלה:

השלישית	 התוספת	 לדרישות	 	התאמה	 א�
לתקנות	התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
�5327

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	לוחות	סימון	אחורי	בכלי	רכב�
הלוחות	בתנאים	אלה:

383י	 383א	עד	 א�	התאמה	לדרישות	תקנות	
לתקנות	התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 התאמה	 ב�	
"�5381

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	0020�10�83	יבוא: )12(

טור	ג'טור	ב'

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	"לוחיות	זיהוי	לכלי	רכב;
הלוחיות	בתנאים	אלה:

התוספת	השלישית	 לדרישות	 	התאמה	 א�
לתקנות	התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
5327
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טור	ג'טור	ב'

בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	על	עמידת	לוחות	סימון	אחורי	בכלי	רכב�
הלוחות	בתנאים	אלה:

	התאמה	לדרישות	תקנות	383א	עד	383י	 א�
לתקנות	התעבורה�

ת"י	 ישראלי	 תקן	 לדרישות	 	התאמה	 ב�
"�5381

	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרטי	מכס	7030�13�84,	8119�13�84	ו–8199�13�84	יבוא: )13(

טור	ג'

אישור	ת"ר	1011""אישור	ת"ר	900

	אחרי	פרט	מכס	3000�22�84	יבוא: )14(

טור	ג'טור	ב'טור	א'

מכשירים	להלחמת	שקיות	עשויות	"3010�22�84
ומיועדים	 פלסטיים	 מחומרים	

לשימוש	ביתי	או	דומה�

אישור	ת"ר	1139"

	פרט	מכס	3100�22�84	-	יימחק; )15(

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	1000�24�84	יבוא: )16(

טור	ג'טור	ב'

אישור	ת"ר	283אישור	ת"ר	66"מטפי	כיבוי	אש	מיטלטלים;

אישור	ת"ר	463אישור	ת"ר	318

אישור	ת"ר	987אישור	ת"ר	570

אישור	ת"ר	1153

אישור	ת"ר	2217"מטפי	כיבוי	אש	קבועים�

	אחרי	פרט	מכס	8990�24�84	יבוא: )17(

טור	ג'טור	ב'טור	א'

אישור	ת"ר	1139"פיגומים	ממוכנים�"3000�25�84

	פרט	מכס	3100�25�84	-	יימחק; )18(

	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרט	מכס	4070�04�85	יבוא: )19(

טור	ג'

"אישור	ת"ר	62040"
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	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרט	מכס	2000�18�85	יבוא: )20(

טור	ג'

אישור	ת"ר	60950""אישור	ת"ר	250

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	8090�31�85	יבוא: )21(

טור	ג'טור	ב'

אישור	ת"ר	900אישור	ת"ר	250"מוזנים	מרשת	חשמל	חד–פאזית;

אישור	ת"ר	1331

ציוד	לצורך	גילוי	קרינה	אלקטרומגנטית	
)יחול	ביבוא	אישי	ומסחרי(�

תקשורת"

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	1000�37�85	יבוא: )22(

טור	ג'טור	ב'

"לוחות	מיתוג	ובקרה	למתח	עד	1,000	וולט	
זרם	חלופי	או	עד	1,500	וולט	זרם	ישיר;

אישור	ת"ר	1419

אישור	ת"ר	145"תיבות	חיבורים	למיתקני	חשמל�

	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרט	מכס	4240�44�85	יבוא: )23(

טור	ג'

אישור	ת"ר	473"אישור	ת"ר	32

אישור	ת"ר	4184"	אישור	ת"ר	544

	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרט	מכס	4990�44�85	יבוא: )24(

טור	ג'

אישור	ת"ר	473"אישור	ת"ר	32

אישור	ת"ר	4184"	אישור	ת"ר	544

	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרט	מכס	6000�44�85	יבוא: )25(

טור	ג'

"אישור	ת"ר	1516"

	אחרי	פרט	מכס	03�87	יבוא: )26(
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טור	ג'טור	ב'טור	א'

טרקטורון,	כהגדרתו	בתקנות	"03�87
התעבורה,	ביבוא	אישי�

	בידי	היבואן	אישור	מעבדה	לרכב	 �1
על	עמידת	הטרקטורון	בתנאים	אלה:

קיימת	 הטרקטורון	 	לדגם	 א�
והוא	 רכב	 רישום	 בדבר	 הוראה	

עומד	בתקנות	התעבורה�
משומש	 או	 חדש	 	הטרקטורון	 ב�
	24 חלפו	 טרם	 רישומו	 ובעת	
חודשים	ממועד	ייצורו,	ואם	מועד	
ייצורו	אינו	ידוע	-	מהמועד	שבו	
במדינת	 לראשונה	 הרכב	 נרשם	

חוץ�
אחד	 ליבואן	 אחד	 	טרקטורון	 ג�

בפרק	זמן	של	24	חודשים�
	הטרקטורון	יהיה	בשימושו	העצמי	 �2
	24 של	 זמן	 בפרק	 היבואן	 אותו	 של	

חודשים�

	במקום	האמור	בטור	ג'	לצד	פרטי	מכס	2000�11�90	ו–8000�11�90	יבוא: )27(

טור	ג'

"אישור	ת"ר	32"

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	03�95	יבוא: )28(

טור	ג'טור	ב'

"צעצועי	ילדים:

הכוללים	מערכת	לפיקוח	מרחוק	
באמצעות	רדיו;

תקשורתאישור	ת"ר	562

אישור	ת"ר	562אחרים�

מערכת	 הכוללים	 וחלקיהם	 טובין	
לפיקוח	מרחוק	באמצעות	רדיו	ושאינם	
מוצרי	 זה	 ובכלל	 ילדים,	 צעצועי	
תחביב	למבוגרים	)כמו	טיסנים	ודגמים	

מוקטנים	של	מכוניות(�

תקשורת"

	אחרי	פרט	מכס	05�95	יבוא: )29(

טור	ג'טור	ב'טור	א'

	"מוזנים	מרשת	חשמל"9000�06�95*
חד–פאזית;

אישור	ת"ר	250אישור	ת"ר	32

אישור	ת"ר	1011אישור	ת"ר	900

אישור	ת"ר	1605מגלשות	מים;
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טור	ג'טור	ב'טור	א'

בריכות	שחייה	ובריכות	
ילדים	המצוידות	במשאבת	
אוויר	או	במשאבת	מים	או	

בשתיהן	המוזנות	מרשת	
חשמל	חד–פאזית;

אישור	ת"ר	900

אישור	ת"ר	1498"אישור	ת"ר	562פריטים	למיתקני	משחקים�

	פרטי	מכס	9110�06�95,	9190�06�95	ו–9900�06�95	-	יימחקו; )30(

	במקום	האמור	בטורים	ב'	וג'	לצד	פרט	מכס	08�95	יבוא: )31(

טור	ג'טור	ב'

אישור	ת"ר	1498אישור	ת"ר	562"פריטים	למיתקני	משחקים;

אישור	ת"ר	1604"מיתקנים	-	לפארק	שעשועים

	במקום	האמור	בטור	ב'	לצד	פרט	מכס	08�96	יבוא: )32(

טור	ב'

"עטי	סימון	וטושים	מסוג	המשמש	גם	לילדים"

תחילתו	של	סעיף	3)1(,	)2(,	)9(,	)13(,	)14(,	)15(,	)16(,	)17(,	)18(,	)21(,	)22(,	)29(,	)30(	ו–)31(	 	�4
-	60	ימים	מיום	פרסומו	של	צו	זה�

על	בקשות	לרישיון	יבוא,	אישור	או	היתר	לפי	הצו	העיקרי,	בנוגע	ליבוא	טרקטורונים,	 	�5
שהוגשו	ערב	פרסומו	של	צו	זה,	ימשיך	לחול	הצו	העיקרי	כנוסחו	ערב	תיקונו	בצו	זה�

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(

ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-552(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה( )מס' 2(,  
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	3	ו–5	לפקודת	תעריף	המכס	והפטורים,	11937,	וסעיף	1	לחוק	 	
מסי	מכס	ובלו	)שינוי	תעריף(,	התש"ט-21949,	ולפי	סעיף	3	לחוק	מס	קניה	)טובין	ושירותים(,	

התשי"ב-31952,	אני	מצווה	לאמור:

תיקון	התוספת	
הראשונה

על	אף	האמור	בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קניה	על	טובין,	1�
יראו	 	,)2011 בדצמבר	 	31( התשע"ב	 בטבת	 ה'	 יום	 שעד	 בתקופה	 התשס"ז-42007,	

כאילו		בפרק	87,	בכלל	5	לכללים	נוספים	)ישראליים(,	במקום	הטבלה	בא:	

תחילה

הוראת	מעבר

"			

טור	א'
שיעור	המס

טור	ב'
סכום	ההפחתה	בשקלים	חדשים

א'	
לקטנוע	או	

אופנוע	המצויד	
במערכת	

למניעת	נעילת	
)A�B�S(	גלגלים

ב'
לרכב	המצויד	
ב–4	כריות	

אוויר

ג'
לרכב	

המצויד	
ביותר	
מ–4	

כריות	
אוויר

ד'
לרכב	המצויד	

במערכת	
בקרת	יציבות

83%			1,700400800

72%	-	כמפורט	
בקבוצה	ב',	בכלל	

4	לכנ"י

			1,700			4008002,400

40%		610

תחילתו	של	צו	זה	מיום	ט'	בכסלו	התש"ע	)26	בנובמבר	2009(�2�

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1906(

שר	האוצר 	 	

 

__________
	ע"ר	1937,	תוס'	1,	עמ'	183;	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	118� 1

	ס"ח	התש"ט,	עמ'	154;	התש"ך,	עמ'	18;	התשמ"ד,	עמ'	161� 2

	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	344;	התש"ן,	עמ'	190� 3

	ק"ת	-	שיעורי	מק"ח,	התשס"ז,	עמ'	57;	התשס"ט,	עמ'	180;	התש"ע,	עמ'	12� 3
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תחילתו	של	צו	זה	מיום	ט'	בכסלו	התש"ע	)26	בנובמבר	2009(�2�

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(
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תחילה

"
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